Årliga händelser i STOCKARYD
Trivselkvällar, Norregårdsstugan, oktober, 2015
alltid oktober

Husförhör, Norregårdsstugan, november, 2015
alltid november

Kort om

STOCKARYD

Julkonsert, Stockarydskyrkan, tredje advent, 2015
alltid tredje advent

”Tomtesmyg”, Tallbacken, 20:e december, 2015
Julgransplundring, Björnelundsparken, 13 januari
januari, 2016
alltid 13 januari

Barnens dag på Stockaryds skola, våren
Våffelkväll, Norregårdsstugan, april, 2016
alltid april

Valborgsmässofirande i Hembygdsparken 30 april, 2016
alltid valborgsmässoafton

Bilträff i Järnvägsparken, maj, 2016
alltid maj

Lagerbutiksdagen, Lagerbutiken, maj och november
två gånger per år

Antik- och samlarmarknad, Marknadsplatsen 29 Maj
Maj, 2016
alltid sista söndagen i maj

Nationaldagsfirande, Järnvägsparken, 6 Juni, 2016
alltid nationaldagen

Midsommarfirande i Hembygdsparken 24 Juni, 2016
alltid midsommarafton

Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken 25 Juni, 2016
alltid midsommardagen

Stukkaruth anno 1233 är taget från kyrkorten och
har förledet stock, syftande på virke eller en
(stock)bro efterledet är ryd, röjning.
Källa: http://sv.wikipedia.org

Kort allmänfakta om Stockaryd
Innevånare
958 stycken (2010)
Järnvägsstation

Byggdes klart 1910

Stockaryds kyrka

Kyrkan är en salkyrka av trä som
uppfördes 1906-07 efter ritningar av
Fritz Eckert.
Kyrkan ersatte en äldre träkyrka från
1692 med anor från 1200-talet. Denna
revs 1908.

Stockaryd – ett samhälle nära dig
Stockaryd finns i hjärtat av Småland och mitt i Sävsjö
kommun. Med framåtanda, trygghet och närhet som ledord
arbetar vi som bor här för ett positivt och öppet samhälle
Det finns mycket att nämna, minnas och veta om Stockaryd,
dess bygd, byggnader och underbara innevånare men detta
är början på en folder som kommer att utvecklas och
förändras.
Kontakt Stockaryd
Kontakta Stockaryds samhällsförening – gärna via mail:
stockarydsamhallsforening@hotmail.se
Eller kontakta någon medlem i styrelsen, klicka på
Stockaryds samhällsförening; www.stockaryd.se.

Kort om några gatunamn i Stockaryd
Innan stadsplanen genomfördes och Södra stambanan hade
börjat gå genom Stockaryd fanns samhället till största del inte
där det finns idag det vill säga kring järnvägen.
Stockaryd Centrum fanns kring nuvarande motionsgården
Tallbacken – där det idag finns ett antal torp kvar. Det fanns
flera olika delar med sina olika namn, till exempel kullen högst
upp vilken heter: Hägnen, namn från kullen som heter Hägnelid.
Friskatorpet heter så för de som bodde där sist hette just Frisk i
efternamn.
Men namnen på adresser i nuvarande samhället:
Telegatan
Jo, för på den gatan har det funnits en
telefonstation där satt tjejer som
kopplade samtal genom att trycka en
sladd i ett uttag i väggen..hm,
mobiltelefonen var väldigt avlägsen då.
Björnebergsgatan

Döpt efter en farbror: August,
finsnickare som flyttade dit med
efternamnet Björneberg, efter gården
som han kom ifrån.

Appelholmsgatan

Uppkallat efter torpet som kallades
Appelholm.

Coloradohuset
korsningen
Björnebergsgatan/
Skolgatan

Det var tre syskon vilka återvände till
Sverige efter en tid i det stora landet
Amerika. De bodde i Colorador där
hade de hittat ett hus de beställde
ritningar på innan de återvände till
Sverige. Väl hemma byggde de upp sitt
fina hus vilket bestod av flera
lägenheter…därefter har Bernt på
Colorado, Simon på Colorado och Evald
på Colorado bott där så även andra
som Anna på trean, för hon bodde ju
på tredje vind!

Håll ögonen öppna även efter andra arrangemang – gärna
via Stockaryds websida: www.stockaryd.se
Lokal att hyra för evenemang
IOGT-NTO

Kontakt 0382-204 19,
Inger Carlsson

Motionsgården
Tallbacken

Kontakta Madeleine Karlsson,
073-368 21 04

Det finns många flera att nämna men detta var ett
axplock…Varmt välkomna med dina egna berättelser.
Se Kontakt Stockaryd.

